
 

IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
 
Notulen: Monique 
Datum: 23-11-2020 
Aanwezig: Wendy (dir), Dennis, Inge, Ilona (oudergeleding), Bertram, Tom, Angela (OC 
Zonnekinderen), Sasjka (opvang), Monique, Maaike, Meike (personeelsgeleding) 
Afwezig: - 
 

1. Welkom  
Maaike heet de nieuwe leden welkom 

- Angela: moeder van Jorn (10 jaar). Jorn is dit jaar voor het eerst bij ons op school, 
Angela vindt het fijn om betrokken te zijn en iets te kunnen betekenen voor de 
school. 

- Tom: vader van Milo (3 jaar) en Bodi (1,5 jaar). Wonen sinds mei 2020 in Zevenaar, 
goed om betrokken te raken in Zevenaar en met school. 

- Sasjka: sinds januari j.l. de functie "Senior pedagogisch medewerker” en daardoor 
aanspreekpunt van de opvang voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, 
Zonnekinderen en ouders.  

2. Mededelingen 
Maaike heeft een update gestuurd van de COC, als hier bespreekpunten uitkomen en/of als 
je interesse hebt om lid te worden: graag doorgeven aan Maaike.  

3. Begroting 
Is hier al besproken. Aanvullend: begroting gaat over een kalenderjaar. Activiteiten kunnen 
niet plaatsvinden, maar potje blijft bestaan.  

4. Onderwerpen voor volgend overleg.  
Traject excellente school (door het corona virus is hier nog niks nieuws over te melden, dit 
schuift op doordat een inspectiebezoek nu niet mogelijk is).  
Het is nog onduidelijke hoe groot het deel is dat vanuit de overheid beloofd is, zodra 
beschikbaar wordt daar overleg over gevoerd. 

5. Formatie 
Formatie 2021-2022 is toegelicht door Wendy. 

6. Projectplannen: rapport 
Het projectplanteam "rapporten” heeft een nieuw rapport ontworpen, in samenspraak 
natuurlijk met de rest van het team. Per groep zijn er twee kinderen met een extra rapport 
en vragen we die ouders om kritisch mee te kijken of en waar nog verbeterpunten zijn. Het 
nieuwe rapport is meer van leerling en leerkracht samen. Per jaargroep komt er ook een 
werkje van de leerling bij in. Meike laat het nieuwe rapport zien en licht toe. 

7. Schoolzelfevaluatie/Excellente school 
We hebben eerder met elkaar besproken dat we in een traject “Excellente school” zitten. 

 Door Corona is op een laag pitje komen te staan en zijn de inzichten veranderd. Dit  
 schooljaar hebben we het weer op kunnen pakken. Het doel is om voor de beoordeling 
 "goed” te gaan. Dit is sowieso een voorwaarde voor excellent, maar zegt veel meer over de 
 kwaliteit van onderwijs. Excellent is maar 1 onderdeel van alles waar je in excelleert.  



We krijgen hierbij hulp van buitenaf. Inspectie kijkt en denkt ook mee. Hopelijk krijgen we 
 voor de zomervakantie nog een tweedaags bezoek van de inspectie. Hierbij worden  
 gesprekken gevoerd met de directie, leerkrachten en eventueel ouders (IKC-raad). Tijdens 
 afgelopen studiedag hebben we samen de schoolzelfevaluatie bekeken en aangevuld.  

8. Vestersbos 
De informatie over de buurt-informatie-avond en de status van het haalbaarheidsonderzoek 
is doorgestuurd. In de Tamtam heeft de info gestaan, met een link naar een verhelderend 
filmpje.  

9. Corona 
- De BSO blijft voorlopig helaas nog gesloten. We denken er wel over na hoe we met 

de verschillende bubbels toch eventueel opvang kunnen bieden, maar dat is een erg 
ingewikkelde puzzel. 

- Het is heerlijk dat de kinderen weer naar school mogen, voor hen en voor de 
leerkrachten. Fijn om weer structuur te hebben. De kinderen ervaren het als 
"gewoon”, krijgen niet veel mee van de strikte afspraken die gelden. Fijn om weer 
met hun klasgenoten te kunnen werken en spelen. De leerkrachten vinden het fijn 
weer normaal contact met de kinderen te kunnen hebben, zo beter zicht op de 
leerlingen dan online. 

- Testen van kinderen is aan de ouders. Afspraak is dat een kind 10 dagen in 
quarantaine moet bij nauw contact met positief geteste persoon. Op school geldt 
dat de hele klas in quarantaine moet als iemand van de klas positief getest is . Als 
een kind op dag 5 getest wordt en negatieve uitslag krijgt mag een kind eerder naar 
school.  

10. Rondvraag 
- Inge: Parro werkt erg fijn. Foto's en berichten geven meer duidelijkheid over wat er 

in de klas gebeurt. 
- Sasjka: pm-ers zijn ook gefrustreerd over dat de BSO nog niet open kan, hebben de 

kinderen al zo lang niet meer gezien. In de wandelgangen alleen op afstand. Wel fijn 
dat de peuteropvang wel weer opgestart is. 

- Ilona: na vorige lockdown ouder-evaluatie geopperd, is dit iets om nu wel op te 
zetten? School heeft het deze keer anders aangepakt dan de vorige lockdown. 
Maaike: er zijn meerdere ouders die een terugkoppeling hebben gegeven.  

- Bertram: hoe is het met de ventilatie-monitoring? Dit loopt, iedereen die inlog heeft 
kan de metingen bekijken en Peter stuurt ook regelmatig een update.  

- Meike: dit was mijn laatste IKC-raad vergadering, binnenkort start mijn verlof.  
- Dennis: fijn dat de thuiswerkperiode zo goed geregeld was op de Tamboerijn, was 

op andere scholen wel anders. Communicatie was duidelijk. 
Fijn dat er naar de kinderen wordt gekeken, wat zij nodig hebben, en niet naar de 
achterstanden. Het nieuwe rapport sluit daar mooi bij aan. 

- Angela: is het een idee dat de BSO iets doet voor de kinderen? Een kaart, een 
bericht, in elk geval iets persoonlijks vanuit de Tamboerijn? 
Goed beeld gekregen van de IKC-raad. 
In de Gelderlander staat een artikel over testen bij kinderen. In een speciale 
teststraat nemen ze meer tijd voor de kinderen, er hangen vlaggetjes en krijgen de 
kinderen een diploma. Mede hierdoor valt de coronatest bij kinderen mee. 
Het online werken is prima bevallen, fijn dat er structuur geboden is, dit hield de 
motivatie erin. 

 
Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 



Volgende vergaderdata op een rijtje:  
  

• 28 september 

• 23 november 

• 18 januari niet doorgegaan  

• 8 maart   

• 10 mei  notulist: Inge 

• 28 juni  notulist: Bertram 
 

 

 
 


